Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի սկզբունքների և փորձի ներդրում
Արևելյան գործընկերության երկրներում (ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ II)

Եվրոպական հարևանության գործիքի ներքո իրականացվող «Շրջակա միջավայրի
տեղեկատվական միասնական համակարգի սկզբունքների և փորձի ներդրում»
(ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II) ծրագիր
ՕՐԱԿԱՐԳ

«Շրջակա միջավայրի զեկույցների պատրաստման դասընթաց1»
Հունիսի 4-6, 2019թ.
«Անի Պլազա Հոթել», Դվին սրահ, Երևան, Հայաստան
1-ին օր, հունիսի 4, 2019թ.
(09:30-17:00)

09:30 – 10:00

10:00 – 10:20
10:20 – 10:40

10:40 – 11:20

1

2
3

3

Ողջույնի և ներածական խոսք

Ներածություն և ակնկալվող արդյունքներ
 Երկրի այցի նպատակների սահմանում
Կլոր սեղան քննարկում և մասնակիցների
ակնկալիքները
 ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II ծրագիրը` նպատակները և
թիրախները (կարճ ներկայացում)
 Շրջակա միջավայրի եվրոպական
գործակալություն. Դերը, խնդիրները և
շրջակա միջավայրի գնահատման
զեկույցները ԵՄ-ում (կարճ ներկայացում)
 Սլովակիայի և ՇՄԵԳ / Eionet
համագործակցություն
 Սլովակիա - Ընդհանուր տեղեկություններ
Սլովակիայի շրջակա միջավայրի
նախարարության մասին
 Սլովակիա - Ընդհանուր տեղեկություններ
Սլովակիայի շրջակա միջավայրի
գործակալություն մասին

11:20 – 11:45

1

ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
ՀՀ վիճակագրական
կոմիտե
Ժանա Տաֆի- ՇՄԵԳ2
Սիլվիա ԲասլարովաՍՇՄԳ3
Ժանա Տաֆի- ՇՄԵԳ

Ժանա Տաֆի- ՇՄԵԳ
Սիլվիա ԲասլարովաՍՇՄԳ

Սուրճի ընդմիջում

Փաստաթղթերը հասանելի են ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II պորտալում՝ https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/
ՇՄԵԳ՝ Շրջակա միջավայրի եվրոպական գործակալություն
3 ՍՇՄԳ՝ Սլովակիայի շրջակա միջավայրի գործակալություն
2
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11:45 – 12:00

12:00 – 13:00

3

3

 Հայաստան - ՀՀ բնապահպանության
նախարարության, ՀՀ վիճակագրական
կոմիտեի և այլ նախարարությունների դերը,
նրանց համագործակցությունը ՇՄՎԶ4
մշակման պրոցեսում
 Սլովակիա - ՍՇՄԳ, շրջակա միջավայրի և
այլ նախարարությունների դերը, նրանց
համագործակցությունը ՇՄՎԶ մշակման
պրոցեսում
 Շրջակա միջավայրի վիճակը Սլովակիայում,
2016թ.

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

17:00

4

Սիլվիա ԲասլարովաՍՇՄԳ

Ճաշի ընդմիջում

4

Շրջակա միջավայրի ցուցանիշները և
զեկույցները, որոնք աջակցում են ազգային
քաղաքականությանը և
հաշվետվողականության գործընթացին
 Սլովակիայում շրջակա միջավայրի
գնահատման գործընթացը
 Հայաստանում շրջակա միջավայրի
գնահատման գործընթացը
 Սլովակիայի տվյալների բազաները և
համագործակցող մարմինները
 Հայաստանում տվյալների բազաներ և
համագործակցող մարմիններ

15:30 – 15:50

15:50 – 17:00

ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
ՀՀ վիճակագրական
կոմիտե

Ժանա Տաֆի- ՇՄԵԳ
Սիլվիա ԲասլարովաՍՇՄԳ

Սուրճի ընդմիջում

4

 Սլովակիայում շրջակա միջավայրի
գնահատման զեկույցների հանրության
ներկայացում և այլ հրապարակումներ
 Հայաստանում շրջակա միջավայրի
գնահատման զեկույցների հանրության
ներկայացում և այլ հրապարակումներ
 ՇՄԵԳ շրջակա միջավայրի գնահատման
զեկույցների հանրության ներկայացում և այլ
հրապարակումներ

Ժանա Տաֆի- ՇՄԵԳ

1-ին օրվա ավարտ

ՇՄՎԶ՝ Շրջակա միջավայրի վիճակի զեկույց
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2-րդ օր, հունիսի 5, 2019թ.
(09:30-17:00)
ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II ծրագրի շրջակա միջավայրի գնահատման միջոցառման շրջանակում
ՇՄՎԶ-ի կազման գործընթացները
2-րդ օրվա ներածություն
09:30 – 09:40
4
ՇՄԵԳ
 2-րդ օրվա նպատակների սահմանում
Ակնկալվող արդյունքները
 Հայաստանում շրջակա միջավայրի
գնահատման զեկույցները.
Նկարագրություններ և ինստիտուցիոնալ
կարգավորումներ
 UNECE շուցանիշների ներդրումը և
Սիլվիա
09:40– 10:30
5
ընտրված ցուցանիշները քարտեզագրում
Բասլարովա-ՍՇՄԳ
միջազգային հաշվետվությունների հոսքերի,
քաղաքականություն և գնահատականների
հետ (ՇՄԵԳ)
 Շրջակա միջավայրի գնահատման
զեկույցների միասնական գնահատման
սկզբունքները (ՍՇՄԳ)
1-ին խմբային վարժության մեկնարկը 10:30 – 10:40
6 Շրջակա միջավայրի ցուցանիշներ՝ դասընթացի
կառուցվածքը
10:40 – 11:15

Սուրճի ընդմիջում

11:15 – 11:45

6

11:45– 12:00

•

12:00– 13:00

6

1-ին խմբային վարժություն
 Շրջակա միջավայրի ցուցանիշների
Արդյունք 1-Շրջակա միջավայրի
ցուցանիշների դասընթացի կառուցվածքը
1-ին խմբային վարժության արդյունքների
ներկայացում
(Յուրաքանչյուր խմբին տրվում է 5րոպե
ներկայացնելու համար)
Աջակցություն ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II ծրագրի ՇՄՎԶ
բաղադրիչի զարգացմանը
 Երկրի հեռանկարներ. Շրջակա միջավայրի
վերաբերյալ տեղեկատվության ներկա
համակարգերը (տվյալների հավաքագրում,
մշակում, ներկայացում), շրջակա միջավայրի
ցուցանիշների և գնահատման զեկույցների
մշակման և ներդրման բացերի և կարիքների
բացահայտում (ՍՇՄԳ)
 Տվյալների փոխանակման և
բնապահպանական տեղեկատվական
համակարգի /պորտալի մշակման / հետագա
բարելավման գործում ինստիտուցիոնալ
դերերը և պարտականությունները (ՍՇՄԳ)

13:00 – 14:00
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ՍՇՄԳ

Սիլվիա
Բասլարովա-ՍՇՄԳ

Ճաշի ընդմիջում
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•

14:00 – 14:45

14:45 – 15:00

4

15:00 – 15:45

15:45-16:05
16:05-16:20

7

ՇՄՎԶ-ի պատրաստման ազգային
ճանապարհային քարտեզը`ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II
ծրագրի գնահատման բաղադրիչի ներդրման
համար
 Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ
հաշվետվությունների գործընթացի
վերաբերյալ ճանապարհային քարտեզ,
ներառյալ շրջակա միջավայրի ցուցանիշների
տարածաշրջանային ցանկը, ՇՄՎԶ և
ցուցանիշների վրա հիմնված գնահատում
Սլովակիայի Հանրապետությունում (ՍՇՄԳ)
2-րդ խմբային վարժության մեկնարկը Շրջակա միջավայրի ցուցանիշներ՝ դասընթացի
թերթիկ
2-րդ խմբային վարժություն
 Ազգային տվյալների հիման վրա գործնական
աշխատանքներ
 Շրջակա միջավայրի ցուցանիշների ցանկի
քննարկում
Արդյունք 2-Շրջակա միջավայրի մշակված
ցուցանիշներ
Սուրճի ընդմիջում
2-րդ խմբային վարժության արդյունքների
ներկայացում
(Յուրաքանչյուր խմբին տրվում է 5րոպե
ներկայացնելու համար)

2-րդ օրվա ավարտ
3-րդ օր, հունիսի 6, 2019թ.
(09:30-17:15)
Գործնական վարժություն
ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II ծրագրի շրջակա միջավայրի գնահատման շրջանակում ՇՄՎԶ-ի կազմում
3-րդ օրվա ներածություն
09:30 – 09:40
ՇՄԵԳ
 3-րդ օրվա նպատակների սահմանում
3-րդ խմբային վարժության մեկնարկը Ինչպես մշակել շրջակա միջավայրի
Սիլվիա
09:40– 09:50
ցուցանիշներ և զեկույցներ` ազգային
Բասլարովա-ՍՇՄԳ
քաղաքականության և հաշվետվողականության
գործընթացին աջակցելու համար
3-րդ խմբային վարժություն
 Շրջակա միջավայրի զեկույցի նախագծի
09:50– 10:40
մշակում (կառուցվածք, գլուխ, ...)
Արդյունք 3-Շրջակա միջավայրի վիճակի
զեկույցի դասընթացի կառուցվածքը
3-րդ խմբային վարժության արդյունքների
ներկայացում
10:40 – 11:00
(Յուրաքանչյուր խմբին տրվում է 5րոպե
ներկայացնելու համար)
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11:00 – 11:30

Սուրճի ընդմիջում
4-րդ խմբային վարժության մեկնարկը - Ինչպես
մշակել շրջակա միջավայրի ցուցանիշներ և
զեկույցներ` ազգային քաղաքականության և
հաշվետվողականության գործընթացին
աջակցելու համար
4-րդ խմբային վարժություն
 Հայաստանի ճանապարհային քարտեզի
մշակման գործընթացը

11:30 – 11:45

11:45– 12:50

12:50 – 13:50

Ճաշի ընդմիջում

13:50 – 14:30

•

14:30 – 15:30

9

4-րդ խմբային վարժության արդյունքների
ներկայացում
(Յուրաքանչյուր խմբին տրվում է 10 րոպե
ներկայացնելու համար)
ՇՄՎԶ -ի կազման ազգային ճանապարհային
քարտեզի մշակում ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II ծրագրի
գնահատման բաղադրիչի ներդրման համար
 Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ
հաշվետվությունների գործընթացի
վերաբերյալ ճանապարհային քարտեզ,
ներառյալ շրջակա միջավայրի ցուցանիշների
տարածաշրջանային ցանկը, ՇՄՎԶ և
ցուցանիշների վրա հիմնված գնահատում
 Հաղորդակցման աջակցություն
 Տեղեկատվական աջակցություն
 ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II ծրագրի ազգային օգնականի
դերը
Արդյունք. Գործողությունների պլան
(ճանապարհային քարտեզ) զեկույցների
կազման համար, ներառյալ՝ ՇՄՎԶ

15:30 – 16:00

16:00 – 16:45

16:45-17:00

5

ՍՇՄԳ

ՇՄԵԳ/ՍՇՄԳ

Սուրճի ընդմիջում
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Կլոր սեղան-քննարկում՝ Հանդիպման
եզրակացությունները
Առաջարկություններ, թե ինչպես մշակել և
նախագծել շրջակա միջավայրի ցուցանիշներ և
շրջակա միջավայրի գնահատման զեկույց,
ներառյալ տվյալների կառավարման և
փոխանակումը կառույցների միջև, որոնք
ներգրավված են ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II իրականացման
M-D-I-A-K5 ցանցում

ՇՄԵԳ/ՍՇՄԳ

Հանդիպման և դասընթացի փակում

Monitoring-Data-Indicator-Assessment-Knowledge

This project is funded by the European Union and is
implemented by the European Environment Agency
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